Fakulta dopravní ČVUT
Zápis
z mimořádného zasedání vedoucích kateder FD, konaného dne 13.9.2005

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, prof. M. Vlček, doc. B. Kubát, prof. P. Moos, Mgr. Bala,
prof. J. Kovanda, doc. O. Pastor, Mgr. P. Bíla, Dr. J. Kaliková
Omluveni:
doc. Z. Votruba, prof. B. Duchoň
1/ Organizační opatření
Dr. Michálková:
- informovala vedoucí kateder o povinnosti zavést na pracovištích knihy docházek
Vedoucí kateder odmítli toto opatření s tím, že v akademickém prostředí z hlediska
provozního (výuka probíhá současně ve 3 vzdálených budovách) není možné zajistit objektivní
provádění tohoto požadavku v podmínkách FD – týká se členů akademické obce. Vedoucí
kateder zároveň prohlásili, že jsou si vědomi, že plně odpovídají za dodržování pracovní
kázně na katedrách, která rovněž souvisí s kvalitní výukou.
Prof. Jíra:
- informoval o úmyslu založit na ČVUT novou fakultu – fakultu aplikovaných
přírodních věd
2/ Reakreditace magisterského studijního programu
Prof. Jíra:
- rozšíření kombinovaného magisterského studia do dalších studijních oborů –
vedoucí kateder vyřeší s Dr. Kalikovou, rozšíření kombinované formy studia bylo
však v diskusi doporučeno provádět ojedinělé a uvážlivě v návaznosti na
požadavky hospodářské sféry;
- součástí reakreditace Mgr. programu bude rozšíření výuky v anglickém jazyce a
zároveň se provede i úprava předmětů oborů již akreditovaných podle požadavků
pro výuku zahraničních studentů (výstižněji formulovat názvy předmětů, neklást
důraz při výuce na předpisy a zákony ČR, odstranit duplicity v předmětech, lépe
zajistit návaznost ve studijní struktuře mezi jednotlivými předměty, zmodernizovat
skladbu volitelných předmětů – cca změny 25% ap.);
- je třeba rozlišit zaměření výuky pro bakaláře a magistry – podíl teoretických a
praktických předmětů (více praktických a teoretické předměty méně do hloubky
pro bakalářské studium a více teoretických a méně specializovaných předmětů pro
magisterské studium);
- upřesnit anotace předmětů a některé i přepracovat (musí stručně a přesně
vystihovat odbornou náplň jednotlivých předmětů);
- oborové rady ve spolupráci s ved. kateder připraví do 21.10. úpravu skladby a
obsahu předmětů, týkajících se jejich oborů s tím, že katedry vyhotoví konečnou
podobu katalogových listů předmětů a zašlou Dr. Kalikové
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Harmonogram úkolů, týkajících se reakreditace magisterského studia:
vedoucí kateder zajistí průběžně na svých katedrách podle pokynů Dr. Kalikové
zpracování potřebných materiálů a zašlou:
1. Tabulky, které ved. kateder již dostali k vyplnění od Dr. Kalikové - termín:
do 14.10.2005
2. Vyplněné katalogové listy předmětů – termín: do 28.10.2005

Příští grémium děkana se koná 27.9.2005 ve 14.00 hod.
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová
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